
Pokyny k distanční výuce  
od 14.10. 2020 do 31.10. 2020 

 
Nová opatření  z jednání Vlády ČR 12.10. 2020  

 
Mrzí nás že se opět dostáváme  k jarnímu scénáři. Tentokrát snad jen na 3 
týdny. 
Víme, že skutečnou přítomnost dětí ve škole vám nemůžeme žádným pokynem           
plnohodnotně zajistit. Jde především o přímý kontakt dětí navzájem, utužování          
pravidel sociálního kontaktu, vedení k samostatnosti a spousta zážitků. Na jaře se            
říkalo, že učení je až na druhém místě. My však víme, jak důležitá jsou pro děti                
zaběhnutá pravidla výuky. Naše domácí “pomáhání” ve výuce je pro vás námětem.            
Uvědomujeme si zátěž řady z vás, kteří plníte i pracovní zatížení. Přesto žáci 1.- 3.               
roč. potřebují vaši spolupráci. Ti starší, jsou si již schopni řadu úkolů vypracovat             
samostatně. Dbejte, prosím, o jejich kontrolu. 
S radostí oznamujeme, že nám již začíná fungovat školní web malaskola.cz, kde je             
vyčleněn i prostor pro domácí úkoly, odkazy a vzkazy učitelek za danou třídu. Snažili              
jsme se názorně a přehledně rozčlenit jednotlivé úseky naší školy. Vše se vzájemně             
dolaďuje a budeme vděčni i za zpětnou reakci. Žáci 3.-5.roč. již byli s webem              
seznámeni a vědí, kde úkoly hledat. Do domácích úkolů je možné zkopírovat            
obrázky, webové odkazy. Pro žky 3.-5.roč. bude též vytvořen sdílený přístup přes            
jejich emailové adresy.  
 
úryvek z jednání vlády ČR: 
Školy 

Od středy se budou na dálku učit už všichni žáci a studenti, tedy jak 

na základních, tak středních, vyšších odborných i vysokých školách. 

Pouze mateřské školy zůstanou v běžném provozu. Bude 

upřesněno 14.10. dle počtu dětí přihlášených k docházce. 

Prosím, Ladu, aby emailem zajistila od rodičů dotaz na 

otevření školy od 15.10. do 27.10… 28.10. stát. svátek a provoz 

29.+30.10. dnes, zítra 14.10. rozhodneme společně se 

zřizovatelem o provozu MŠ.  

Státem bude zajištěna péče o děti pracovníků integrovaného 

záchranného systému a zdravotních sester, lékařů a sociálních 

pracovníků. 

Do lavic se žáci – minimálně ti na prvním stupni – vrátí v pondělí 

2. listopadu po podzimních prázdninách, které jsou letos prodlouženy 

na celý týden od 26. do 30. října. 



Ošetřovné mohou pobírat rodiče dětí do 10 let včetně, a to ve výši 60 

procent z denního vyměřovacího základu, přičemž minimálně se bude 

jednat o 400 korun. 

Nečekal bych, že jako ministr školství, který dlouhodobě propaguje 

prezenční opatření, budu před vámi stát a prezentovat uzavření 

základních škol. A nečekal bych, že to budu obhajovat, ale budu. Viděl 

jsem predikce růstu v Česku, seznámil jsem se s modely a variantami, jak 

zasáhnout, aby nedošlo k situaci, která by vyústila v katastrofu,“ hájil 

změny ve školství ministr Robert Plaga (za ANO). 

Zavřené budou i školní družiny, zakazují se školy v přírodě a zakazuje 

se i výuka na základních uměleckých školách v podobě jeden na jednoho. 

 
 
Ošetřovné bude možné pobírat na dítě do deseti let (u dětí s přiznaným 

stupněm závislosti věk nehraje roli), rodič dostane 60 procent denního 

vyměřovacího základu a může dávku čerpat po celou dobu, kdy bude dítě 

v karanténě, nebo bude uzavřená škola. 

Nově premiér Andrej Babiš v pondělí večer doplnil, že denní minimum 

ošetřovného bude 400 korun. 

Novinkou je, že v žádosti o dávku nebude třeba potvrzení školy o tom, že 

je uzavřená – postačí čestné prohlášení. Na ošetřovné získají rovnou 

nárok i takzvaní „dohodáři“ a bude možné dávku pobírat i na děti, které 

se nemůžou účastnit výuky kvůli karanténě v rodině. 

 
o ošetřovném více: 
https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne 
 
 
Pokyny k distanční výuce v naší škole od 14.10. 2020: 
Učivo za danou třídu zasílají tř. učitelky na emailové spojení zákonných 
zástupců ( ve vyšších třídách i na přímé spojení s žáky). Našla jsem si 
pokyny z jara, a ono se to zase hodí...doufám, že naposledy.  
 
kopie březen:  
Přidávám i spoustu odkazů na online procvičování, náměty na 
opakování a počítání a psaní. 
Budeme velmi rádi, když se nám pochlubíte zážitky z vlastního čtení, co 
nového jste objevili, co vás zajímá a co vám po škole chybělo? 

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne


Námět vhodných odkazů: 
www.pripravy.estranky.cz 
 
http://www.vesela-chaloupka.cz 
 
http://www.rysava.websnadno.cz/ 
 
http://www.matyskova-matematika.cz/ 
 
https://skolakov.eu/matematika-1-trida 
 
https://zsbcupice.cz/prvni-rocnik.html 
 
http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php 
 
https://skolka-online.cz/pracovni-listy-pro-predskolaky-tema-jaro/ 
 
https://cz.pinterest.com/pin/436989970076347797 
 
https://www.google.com/search?q=psac%C3%AD+p%C3%ADsmo+1.ro
%C4%8D.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjz6r-Uw5zoAh
XEzaQKHckyCssQ_AUoAXoECAsQAw#imgrc=3SFoxvkb1wGa_M: 
 
http://www.naucsepocitat.cz/ 
http://www.naucsecist.cz/ 
www.jablko.cz  
https://ucebnice.fraus.cz/ 
 

● Web České televize ČT edu nabízí několik tisíc pečlivě vybraných 
krátkých vzdělávacích videí pro první i druhý stupeň základních 
škol a pro řadu vyučovaných předmětů. 

● https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=1-stup
en-zs&tema=pohadky 

● vstup do interaktivity Nová škola- emeailovka student@malas 
 
 

http://www.pripravy.estranky.cz/
http://www.vesela-chaloupka.cz/
http://www.rysava.websnadno.cz/
https://ucebnice.fraus.cz/
https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/stredni-skola
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=1-stupen-zs&tema=pohadky
https://edu.ceskatelevize.cz/predmet/cj-a-literatura?stupen=1-stupen-zs&tema=pohadky


třída I.- Zdenka Schirlová - zadává základní učivo ČJ, M, Prv 
minimálně v týdenním rozsahu.  Připravuje PL i na nové hlásky pro 
1.roč.- L, E. Stanoví zpětnou vazbu s rodiči. Ukládá si vypracované 
úkoly od žáků pro kontrolu, 1x týdně provede zhodnocení práce žáků za 
základní okruh vyučovacíh předmětů. Nabízí rodičům formou vhodných 
odkazů i procvičování učiva na webu, domácí práci doplňuje vhodnými 
PL kreslení a zpestření domácí výuky obdobně jako v jarním období.  
 
třída II.- Veronika Šolínová - zadává základní učivo ČJ, M, Prv, Aj, Hi, 
Ze, Př  minimálně v týdenním rozsahu, lze rozšířit i na denní dávky 
přiměřeného rozsahu. Domácí úkoly zadává do přístupu na webové 
stránky školy. Nabízí žákům procvičování učiva formou PL, 
interaktivních cvičení a procvičování na webu.  Ukládá si vypracované 
úkoly od žáků pro kontrolu, 1x týdně provede zhodnocení práce žáků za 
základní okr 
 
třída III. - Klára Včelišová -  zadává základní učivo ČJ, Aj, Hi, Ze, Př 
minimálně v týdenním rozsahu, lze rozšířit i na denní dávky přiměřeného 
rozsahu. Učivo Ma- zajišťuje ředitelka školy- emailové spojení s rodiči + 
interaktivita učebnice+ pracovní listy s pokyny k vypracování. Domácí 
úkoly zadáváme do přístupu na webové stránky školy. Nabízíme žákům 
procvičování učiva formou PL, interaktivních cvičení a procvičování na 
webu.  Ukládá si vypracované úkoly od žáků pro kontrolu, 1x týdně 
provede zhodnocení práce žáků za základní okruh vyučovacíh 
předmětů. 
 
Zadávání domácích úkolů pro všechny žáky v termínu 13.- 23.10. 2020-  
rozšířené podzimní prázdniny ponechat k opakování ( 1.+2.roč.- 
procvičovat zejména psaní a čtení)  a seminární práce pro 3.- 5.roč.  
 
 
Děkujeme za pochopení a přejeme brzký návrat k běžnému životu nás všech 
 
Lenka Soumarová 


